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Omslagsbild:Alidm Minnesota 1903.Adolph's "Claim".Adolph Widmark, PEte Narby,Augus1 Widmark, sonen
Hugo och dottcm Hilma.
Samtliga bilder av släkten Widmark i delta nummer välvilligt utlånade av släktingarna i USA.
ISörmlandslåten mr 3- 98 sId alldeles riktigt all omslagsbilden våren repc av en tavla iSSF:s ägo. Där borde också
ha Slätt. att tavlan är ett ungdomsporuän av GustafW:lter!
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Ordföranden har ordet
Närdelta skrivs harjag kommit hem eflcren scmestcrveckai Hammarsbyn, som
liggeri norra Dalarna, på lagom avstånd från Sälen. Den här lilla byn är okänd för
de flesta, men det var här som spelmännen Lars Olsson Sjungare och ett antal år
senare SjungarLars boddcoch ni hårsäkert träWat på springlckaroch polskorcfter
Sjungar Lars.
Onsboma brukar ibland på höstama med tillfredsställelse konstatera all det inte
ärså mycket mygg och knott då. Del låter lite lurigt och jag är inte hell övertygad
att man därmed menar kringflygandc insekter. Under skidsponsäsongen svärmar
del också. men med insekter av ett annat slag och kanske är del dessa som avses,
vem vet.
I en med Sörmlandsläten närbesläktad publikation läste jag nyligen en artikel,
som ännu en gång konstaterade, och med en viss indignation. all de musikaliska
inslagen under Kukurhuvudstadsåm till betydande del kom från andra kullumc
Skribenten menade all turister från främmande land naturligvis skulle serveras
ursvensk musik. Det låterju vcttigt, men man kan aldrig veta. Förctt par år sedan
deltog jag len stor festival i Palma på Malloma med folkmusik och dans från hela
världen och det bjöds på verkligt mångkulturella godbitac Men sådär på lediga
stunder ville jag blanda mig med onsboma och känna på den lokala musikkulturen. Men den var inte lätt all hitta. I ston sett överallt dånade del av musik
från Tyskland och för säkerhets skull fanns det också ett överväldigande antal
ölställen med klar påverkan från samma kultur. Allt var så helt främmande och
väldigt långt från den inhemska kulturen. Då längtade jag hem till Pershagcn.
l föregående nummer av Sörmlandslålen hade jäf förhoppningen all ett högtryck skulle drabba SparreholmslräWen och Läsmngestumman. Del var bara
dessa två av sommarens stämmor som återstod. Högtrycka uteblev. men
Sparrcholmsträffen blev en fullträff ändå. Del var fullsalt på knytkalaset och
publik och spelmän så del räckte till en härlig jubileumsfest. Läslringcslämman
nådde inte samma nivå. Vädret var dock bra, inte minst med tanke på att det var
mitten av september. men publiken uteblev helt. Inte ens dc omkringbocnde
visade sig och del var utan tvekan dåligt informerat. För oss spelmän blev det
trivsamt ändå och goda gästspclmän som Curt Thllrolh och nyblivne riksspc1·
mannen på munspel Bd Gabrielsson my|lde tillsUillningcn ytterligare. Men
lokal förankring för en stämma som denna är ett måste och på ett eller annat sätt
måste del hela göms publikt attraktivt, något som gällcralla spclmansslämmorom
de skall överleva. Amts bättre har varit Hclgar'östämman ochWidmarksjubileel
där man hade ett tema som lockade folk. Nästa åri april tänker vi arrangera en ny
stämma inomhus vid Åsa Folkhögskola i Sköldingc till minne av Nils Denckec
den store upptecknaren, som också vårrektor för folkhögskolan. Här finnsett klan
tema och en lokal anknytning som ur värdefull. Delta återkommer vi till i nästa
nummer av Sörmlandsläten.
Som slutsummering av verksamhetsåret kan vi notera att det har varit ett bra år
som vi kan vara nöjda med. Med spänning ser vi fram mol del sista året på detta
århundrade. Man brukar ju säga "slutet gott, allting gott" och låt oss hjälpas ål all
göra 1999 till seklets bästa åc Jag önskar er alla ett gott slut på 1998.
Ingemar Skoglund
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Lantzens julpolska
Så här års brukar det i Sörmlandsläten finnas en julpolska, nämligen Lantzens
julpolska. Hittills har den varit införd med noter och text och inget mer. Dags nu
att berätta litet mer om låten. Så här skriver Gustaf Wetter i sin samling
'Sörmländska låtar':
Soldam Johan Alfred Lamt (1863 - 1919) ........
I Lantzens soldauorp var det lrångt om utrymmet men
ulllid trivsamt. pyntat och fint. God och glad stämning rådde
alltid i stugan. Särskilt var detta givetvis förhållandet vid
juletid. Dagen före julahonen, när allt började bli julfint. var
Lanlzcn särskill muntec Då slog han ihop händemaav glädje.
nUrhan såg hurran del såg ut iden Iillastugan. och sjöng med
särskild bravur denna julpolska:

Lyckliga människor, somkanoch vill sjunga! Gubben Lamt
hörde till den kategorin. Del gör förvisso också hans dom
Gcrda.

Nu är det jula, för hej och hopp,
lär mor har nyss sluläl baka.
Å far han hugger en granetopp
å sUller kärva på taka.
l kvUll ska tundas de fyra juleljus,
då dricker spelman ur farfars sIom krus,
å hela nalla det vakas.
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Denna polska sjöngs endast vid delta li||rj||¢. Melodin har
jag upfécknm efter 78-åriga fru Gerda Zetwrlund, Götµlan
9. Kalnncholm, dotter till Johan Lamt. Fru Gerda har liksom
sin far sjungit i hela sill liv. Om hon händclscvis inte sjöng
undersitt arbete ihemmet, trodde hennes nu avlidne make.au
hon var aqµ

GustafWeuer
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Olof August Widmark
Älskog på midsommarnatten skapade mästerspelman.
Det är 50 år sedan sörmländska spelmän reste en minnessten över storspelmannen August
Widmark. Till jubileumsträffen i Östra Vingåker den 23 augusti hade tre amerikanska ättlingar
till Widmark mött upp. De fick lyssna till många sörmländska spelmän, mycket Widmarksmusik
och ett kåseri av Arne Blomberg med musikinslag av Erson Band. Här föjjerden utlovade artikeln
- ett sammandrag av Arnes kåseri.
Vi haroha en ovana att länka oss äldre
liders människor som gamla. "Gubben"
Widmark (som ju bara blev 54 år).trol1karlen Svinstu-Fredrik - en "gubbe" som
bara var 12 år äldre än Widmark och som
dog 41 år gammal osv. För all undvika
delta vill jag att vi i tankarna nyltar oss
exakt 175 år tillbaka ilidcn. det är alltså
idag den 23 augusti 1823.

Backa 175 år- till 1823
Del är en ny lid. Napoleonkrigen för
ett drygt decennium sedan har möblerat
om Europakartan. Sverige har förlorat
Finland och bliviIelllitetlandoch påden
svenskalronen sitteren fransman. Många
undrar nog över van svenskheten tagit
vaµn medan andra tycker del ar tryggt
all Sverige nu närmar sig det övriga
Europa.
Vanligt folk kanske inte funderar så
mycket över delta utan i slällel gläds
Overall man nu haft oavbruten huj ihda
14 år! Modema jondbruksmetodec förbättrade kommunikationeroch högre levnadsstandard gör all bcfolkningen nu
växer- irikel finns 2.5 miljoner munniskor och i Sörmland 100. 000!
Kommunikationer ja. Jämväµr kunner man ännu knappast till, Slephensons
lokomotiv konstruerades visserligen
1914, men det Ur sex år kvar tills den
skall vinna över John Ericssons konstruktion och därmed på allvar starta
jurnvägsbyggandet i England. Det
svenska jumwlgsnätet ur knappast påtänkt än, men kommer om ett tjugotal år
all leda till stora konflikter belräWande
sträckningen och då kommer s(o®ocjsugama huri ÖslraVingåker altncka alt
ha denna bullrande nymodighet i sin
närhet.
Men vägnum f¢jrbällrassländigl-lrols
de väghållandeböndcmasknolande.Ksl
- och diligensvUscndel utvecklas och
längs vägarna finns skjulshåll. värdshus
och krogar fur de resandes bekvumiighel.
Nu är också kanalbygµndets lid. Det
juuelika arbclel med all gräva en sjökd
från vUslkuslen till Östersjön hade kommit halvvugs. Framtidsförhoppningarna
förpdsägam och industrialiswrärslora
- nu ska Sverige moderniseras - men för
vanligl folk belyderdel Riga. Visst mser
mun en dd - till sIllklingar och vunnec
men mest behövs man hemma. Fritid ur
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ett okänt begrepp och resor kostar pengar
och pengar har man inte. Självhushållet
ger del familjen behöver för livets nödtorft mcn ibland mäst¢ man ändå till stan
föraltsäljaen del varor på 1o®éloch köpa
sådant som gården inte gec Staden? Ja,
detärNowköping förstås. Katrineholm ur
ju bara en gård nån mil norrut...
Östra Vingåker har en ung o®anisl.
OlofWidmark, född 1803,är nu 20åroch
har bara sju år kvar all leva, men det vet
Ian inte, utan han är lycklig, livet liggcr
jämför honom och han är nygift! Han
gifte sig för två månader sedan på midsommarafton med Brita Stina Lindroth 17 år ung. Ja, de var inte tvungna, Brita
Stina var inte med barn, men nu, två
månader efter brtSllopct - har hon "gått
över liden" och börjar RJrslå och hoppas
alt hon redan är gravid. Fruntimmer håller
gärna sånt för sig själva, hennes unga
make vet nog inte om det ännu, men den
S april nästa år kommer deras förstfödde
till vurlden -Vingåkers Widmark, kanske
l8»talelsslörslesömländskespdman!
Den S april, nio månader och elva dagar
efter bröllopet. Han kan ha blivit till på
sjUlvasle brUllopsnallcn! På midsomm»
nallen som är fylld av magiska krafter
som råder över årets gruda och munniskors liv. Värdet måhända midsommarnallen som gav August Widmark hans ovanliga musikalka?

August Widmark
Som alla blivande föräldrar har Brita
Stina och Olof stora förhoppingar över

siltof¢jddabam,menkan nogmtedmmma
om all framtida människor ef\cr 12$ år
skulle resa en minnessten och att man
skulle samlas i Östra Vingåker efter 17$
år för alt fira minnet av deras förstfödde.
l september 1826 fick han en lillebrorAnders Fredrik. Men framliden skulle bli
(ung för mor och barn, maken dog redan
1830 (27 år gammal) och fyra år senare
flyttadeden 29-årigawgelnistunkan Brita
Stina Widmark med sina barn OlofAugusl 10 år och Anders Frudrik 8 äg till
Munkelorpsslugan på Gäringe rote i V
Vingåker. Sufstaholm prolcslerade mol
inflyuningen varufler Brita Stinas brormjölnaren Frcdrik Lindrolh (SvinsluFredrik)- lämnade skrifllig botyn all dc
inte skulle ligga roten till last.
Brita Stina levde linda till 1884 (79 år
gammal) och hon fick yuerligare tre eller

fyra barn (olika uppgiher) och två av
dessa. Emil Albert, född 1842 och Gustav Alfred, född 1846, utvandrade till
USA. De var alltså halvbröder till
Vingåkers Widmark.
23 år gammal $ifié sig August Widmark med 2l-ånga Stina Sofia Larsdotter från Sköldinge. De fick fem barn;
Fmdrik. Andcrs Erik (utvandrade till
USA), Brita Christina, Anna Sofia och
Augusl.Auguslföddes 24november 1861
och Stina dog sex dagar dämfléc På
luciadagen dog även den nyfödde August och fadern blev änkling med fyra
bam.
Efter två år gi(teAuµst om sig - han
var då 39 år - med 29-åriga Beata Ersdotter, Sköldingc.
Dc fick ett barn - Pcr August, född
1864, som 1887 utvandrade till USA
medförande faderns notböcker och fiol.

Widmarks notbok
Fyra Widmarkm utvandrade alltså;
Augusts två halvbröder EmilAlberl och
Gustaf Alfred och de båda sönemaAndus Erikoch PerAugust. NärPerAugust
reste hade fadern varit död i nio år(Au-

gusl Widmark dog 1878) och Per August, som själv var spelman, hade med
sig sin pappas noibcjckeroch fiol lilldel
stora landet.
PerAugusl och hans hustruAnna fick
fem Mm; Henry, Hugo. Hilma, Wmer
och Oscar och det var Oscar (f 1906)
som via hembygdsvännen och
svenskamerikanaren K Alex Carlsson
gav Widmarks notbok till Södermanlands Spelmansförbund. Delta är sannaolikt den enda kvarvarandc av August
Widmarks notböcker, sondottern Anna
lär ha bränt upp dc övriga.
Kalrineholmaren K Alex Carlsson
hade truifat August Widmarks sonson
Oscar Widmark (Chcvdin, Minnesola)
som hade notboken och fiolen eller sin
far (Per August) och farfar (Olof Augusl).Boken skänktes 1947 1illsµ'lmansförbundet medan fiolen fortfarande ur i
sKiktens ugoi usa.
Notboken innchållcr 199 mdodicc
dUribland IS polonäseq 7 polskor, 29
valser, 31 fransäser, 9 marscher, IS
kadriljer, 4 galoppare och 2 angläser.
Mol slum finns bl. a. Jemban¶Mop,p
och Champagnegalopp och de sista sidorna innehåller ett antal amerikanska

folkmelodier (ruel, hompipc etc). Uppcnbadigen hårboken använs av både
Olof August och PcrAugust. l förhållande till andra spelmansböcker från
l8(Xktalct innchållcr boken anmurkningsvärt många fransäscr och
kadriljer. kanske var boken mer använd i salongerna un på logarna.
SpelmannenAugust Widmark
August Widmark hade inte bara mu·
sikdiska krafter från midsommarnatten. han hade även ärvda anlag. Fadern
Olof Widmark varju orµnis1 och hans
morbror Fredrik Lindroth var spelman
och gick under namnet Svinstu-Fredrik efter Svinstugan, en kvarn uMer
Krämbol.
Del finns inga uppgifter när Widmark började spela. Fadern fungerade
kanske som lärare. mcn dog ju nur
August var bara 6 är. Morbrodern
Svinstu-Fredrik (1812-$3) fick bli läromäslare och redan som B-åring iur
Auµs1 ha suttit vid forsen i Morjanå
för all lura av Nucken.
1853 flyuadeAugusl Widmark med
sin familj till Lilla Kulkorp strax norr
om Ålsäler. Han arrenderade så små-

ningom ut jorden för all bli spelman på
heltid - han blev professionell musikec
Han hade många elever i Vingåker, St
Malm, Sköldinge. Lerbooch Flöda socknar och stannade ofta 4 · 6 veckor på en
gård Rjr au undervisa.
Widmarkslåtama har överlevt till vår
lid genom den bevarade notNken. A P
Anderssons samtida uppteckningar (han
var under IS år spelkamrat med Widmark) och senare uppteckningar efter en
rad Widmarkselevcr: Carl Eric Eriksson,
Katrineholm (Carl Erik i Lind).Axd Johansson. sjcjholm (Smcnls Axel), Erik
Wesler, Vingåker, Per Johan Andersson i
Hissjö (Per Johan i Hissjö). Lars Erik
Larsson i Pallala. SkCjldinge (PMtalam).
Gustaf kuersson, Valla och Albert Gustafsson -\kil1, Vingåker.
Widmark utnyttjade gärna sina elever
som spelkamrater och vid ett brUIlop i
Ramsla i Sköldinge uppträdde han med
åtta elever samtidig. Han spelade också
många gånger tillsammans med storspelmannen Karl August Lindblom från
Rejmyre, som ju var verksam både i Öslc®¢kiänd och Sörmland. Tillsammans
med orµnistema i Julila och Österåker
lär de båda sIorspclmUnnen enligt
Millcrstc-Kal ha spelat slråkkvanctt på
herrskapsbalema på Hulla gård i Ös(¢f

åker.
Som person bcskrivsWidmark som tillbakadragen, blyg och tafatt när han inte
spelade. Men med fioleni hand växte han.
All han län av Nucken berUlladc han för
sina elever och det är också via dessa vi
tätt historien om hur Svinstu-Fmdrik och
August Widmark en natt väckte liv i en
"döing'° på Västra Vingåkers kyrkogård
förallkomma övcrdöben till fiolec Fredrik misslyckades dock med all få nerden
döde i graven igen, bcsvärjclscn var fel
ochdöingcngjonde motstånd.Fredrik fick
en riklig hurril och blev sinnessjuk på
kuppen och även Widmark fick men av
hUndclsen och gick oha för sig själv och
tillade i marken.
Den 13 maj 1878 gickAugustWidmark
urtiden, 54 år gammal. Han dogi lunginllammation i Storungsstugan, som var
undantagsstuga under Lilla Kulkorp.
Spdmanssägnen berUllaratlhan hade fiolen vid sin sida och när han kände slutet
nalkas tog han fiolen och spelade en sista
polska för sonen KrAugust. Med oden
sd ska låten tas lämnade han över sin
tradition till kommandegenemtionerspdmån.
Arne BlonlbeB
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3. Skänklåt.Se n:r l, Den 8pelades också 8om franUs. Denna, liksom de flesta
av de uppt. 1åtarna,har Ericmon efter Olof August Widmark som
bodde i Sloängsstugan, L:a Kulltorp,V:& Vingåker,
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Olof August Widmarks släktingar
Nedanstående är inhämtat från husförhörslängder m.m. från Ö:a Vingåker,
kompletterar med uppgifter som tidigare är kända.
HemmansägamnAnders Ersson, 16/7 1755 - 7/5 1826
och Anna Olsdotter, 16/3 1763 - 8/2 1836, var oOanisten Olof Widmarks föräldrar. Dc bodde i Munkclorp.
Organisten Olof Widmark 17/1 l 1803 - 14/5 1830
Hustrun Brita Stina Lindroth SIll 1805 - 22/4 1884,
vigsel 24/6 1823
Gemensamma barn:
OlofAugust $/4 1824 - 13/5 1878
Anders Fredrik 8/9 1826 - III 1887

d
1834 llyuade änkan Brita Slinamcd söncmalillMunkctorp. Där föddes sedan (fader okänd)
Paulina Charlotta Christina 20/9 1834
Emil Albert 20/4 1842
Gustaf Alfred 14/5
1846
Emil Albert och Gustaf
Alfred. alllså halvbrUdcr
till Olof August. ulvandråde till USA. GustafAlfred bodde först en tid i
Bjuv i Skåne.
d
Olof August Widmark
och Stina Sofia Larsdotlcr
fif'lc sig 5/4 1847 och fick
l äktenskapet barnen
Fredrik 2414 1848 1933. utflyttad till Stora
Malm 6/2 1863
Anders Erik 20/12
1850 - 12111 1928
Brita Christina 12/8
1853 - 1/4 1857
AnnaSofia 12/7 1856
August 24/11 - 13/12
1861

'

Per August och hustrun Anna-Stim Ersdollcr. född
1864 fick barnen
Hilma
Oscar
Werner
Henry
Hugo

Sonen Hugos dotter Joyce W. McElroy bor i Downcy,
Califomia. Hugos son Hurlcy Widmark hor i Alladcna,
Califomia.
SpclmanncnAugusl Widmarks son Anders Erik var 13
år när han fick Beata till Slyvmorj
Anders Erik flyttade från Ston ngsslugan. Lilla Kulltorp. 8/11 1869 till Måstorp. Ö:a Vingåker. Från
Måslorp llyltadc han 24/
IQ 1870 till Dingluna
(Väslcråstraktcn). Han utvandrade till USA tmligen 1871.

'
.

Anders Erik fick i sill
första uktcnskap med

,
,,
"
.
·

'

Johanna(chcmamn okänt)
Axel
Erik Arvid 1878 - 1949
som i sin lur med huslrun Anna Bengtsson fick
sonen
AmoldWidmark,
fl912
Anders Erik tick i sill
andra äktenskap med husfrun Anna Malhilda
Ellen Sophia
Carl Edward
1899 - 1986
Carl Edwards dotter
Eniilic Warwas. född
1941.
lir
Rcbccca
Mariuccis mor.
d

OlofAugust gifte sig Rjr
andra gången (sedan Stina
Sofia avlidit 3Q/ll 1861)
med Beata Ersdollcr (rån GusrafA(fnd Mdmark med husmui Anna Stina och bamen
Spelmannen August
Sköldingc den 14 maj Jenny Adolph, Jaseph och Helen
Widmarks bror Anders
1863. Sonen
Fredrik och Anna ErsPer August föddes 18/10 1864, utvandrade till dollcr. 22/4 1827, giflc sig 12/11 1850 och fick barnen
USA 24/5 1887.
Erik9/5 1851 -15/12 1861
Olof Fredrik 16/4 1853 - 15/12 1861
Anna 3 1/7 18$7
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Gustaf 20/4 1860 - 14/5 1866
Mathilda Fredrika 21/3 1863 Fredrik 22/5 1867
Samtidigt med OlofAugust (i alla fall åren 1847 $2) bodde också morbrodcmAnders Fredrik iMunkctorp. Fastigheten hade förmodligen ärvts av föräldrarna.
HosAndcrs Fredrik var modem Brita SlinaWidmark
"inhyst" tillsammans med oäkta barnen
Paulina Charlotta Christina
Emil Albert
GustafAlbert
Enligt husf'örhörsiangdcn 1866-70 var Emil Albert
drung hos Erik Olsson och Brita Persdollcr i Munktorp. 15/7 1868 erhöll han betyg för inträde i krigstjänst.
d
Till Lilla Kulkorp 11yltade spelmannen Olof Widmark med familj den IS oktober 1852. Halvsystem
Paulina Charlotta Christina kom dit som piga 1854,
men stannade endast två åk då hon 1856 fick tjänst i
Rosendal. Vad. Damfler hade hon anställning som piga
iLund. fortfarandcV:aVingåker, mellanåren 1858och
1862. dä hon dog av slag.
OlofAugust Widmark dog i Iunginf]ammation den
13 maj 1878 i Slorlinptugan. som var en undantagsstuµ under Lilla Kulkorp.
August Widmark var Rebeccas morfars farfar,
JamesWidmark(Mynks man)ärson lilljosd, som isin
tur var son till GustafAlfred. f 14/5 1846, en halvbrur till
OlofAugust.
Kcurille/lolnl /9/8 /998
Briu Svanströni
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Det viktiga allspelet
Spdmansstummorärengammal förutcelse. Föross alla hårde nog alltid
funnits. Och de haralltid $¢11 likadana
ut. l början på dem sekel var syl\ct,
somjag förslålt,al1 pånåptsällsamla
de gamla spelmännen för en siaqs
invcnlering. all inte låta dessa lradilionsbärare gå ur tiden, missa deras
vUrUcfulla kunskaper och erfarenheter. Rcdan på den liden insåg man
belydclscn för vår framtid, all den
lradilionclla musiken måste räddas.
Vilken vikt man nu må lägga vid
spdmansslämmor, ur del ju olvivdaktigt så all dessa ul.gör ett av de
dcmcnl inom fdkmusikrUmken som
kanske de llcsta skallar högst. lnlUr

stämmor är så koncenlmradc runt spdcl
från scenen alt publiken nästan tappar
kunslan Rjr dcn miljö som den folkliga
musiken hör hemma i: pä dansgolvcl, i
arbetet, vid cemmonier. Md: till fest och
isoW, en musik alt deltaga i. all skapa och
inte passivt konsumera. Här ligger nog
dcn stora riskcn.
Slåmmcmamb|¢8örasförsp¢hmnnen
och dansarna. Dessa måste känna sig berikade av all rusalillcn stumma och få den
ovuMerliga möjligh«en all få ge och tu.
Om detta fungerar blir också publiken
tilwmdsmlld.
Flera framsynta arrangörer har insett
dclla och har lyckats all berika stämmodagen med duns och kurser och upp-

lat att avta.

Hur nu än släjnmorna tmccklas kommer no8 Undå del µinla invanda innerst
inne all bcslå. Del som kommer all
locka publiken, men Uven spelmännen,
ur händelserna på scenen. Sccnspdcl,
dur stora och små grupper blandas upp
med ensamma spelmun ur navel kring
vilket hela arranµmangc1 rursi&. Kvalitén pendlarhån den närmast perlékla
musikupplevelsen nerlilldel pinsamma
bollennappcl. från spelmun som serdei
som en åm all få förmedla låtar som
ligger dem nära till hjärtat till dc som
tror all bara del låter så är del bra. och
helst skall del vm orcpclcmt. Gludlände noµ har nivån höjts bclydIQµ dc

Ridmarsch efter Robert Nordström, Lerbo. (1865 - 1958)
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Den här ridmarschen spelades vid ett bröllop 1870 i Askvik, UsterMninge.
Det sägs att spelmännen övade i ett halvår för att få hästarna att gå i
takt. Numera är den en av våra vanligaste allspelslåtar.
GW 413.
dclla faktum ur del lilc skrämmande
allkonslalcra all just stämmorna knappast har µmonigäIl n%on förändring
alls under en lång lid. När jag lärde
kanna folkmusiken i slulcl av scxlioläkt, såg stummoma ut exakt som de
göridag. Delta gör mi& lite rUdd. Kan
del vara bra all dessa slöltepelaru för
folkmusikrUmlsen intetillåls förundra
sig (Ur all ännu bällm kunna bidraga
till all våra spelmanstraditioner bevaras? Ellerharde redan |ör|än&e sedan
nått sin fulländning;' Det Hur inte jag.
tvärtom.
De fleslu har dessvärre blivit rena
kons¢namng¢man8en.Al|l|urmån8a

8

muntran till buskspcl. denna oerhört viktiga inµvdiens för spelmannen. Del bästa
cxemplcl i Sörmland lir Gneslaslämman,
som i kvalilcl vida övc®änser samlliga
andra, i Ilcra fall ganska lorfliga lillslUlk
ningar. En ny stämma som andades lite
friskt i år var Pehr Ericsson- l
L£m¢mumman.DurtK)Ndclnnnasgda
möjligheter i fonsuuningcn au göra del
möjligt för dans.
En seriös debatt bland våra
stämmoarrangörer och besökaw om
vilken vägstämmomaihumtidenskall
taArnQgmycketangeläNn.Flerastäm·
mor i Sörmland börjar tappa deltagam ett tecken på att livskraften bör·

f

s¢na.sl¢ åren. D: spelmän som vuller all
uppträda på scenen börjar mcroch mer
ull lära sly vad som Ur vikiiµ för all
musiken ska kunna utvecklas och spridas. Kvalité och hänsyn till den publik
som fakliskl hur kommit till siumman
för all tå en minnesvärd stund. och som
i många fall bclalar cnIN, kruvcr all vi
spelmun ger dem något goll tillbaka.
I folkmusikens själ 1igµr ju l'rihcwn
hos varje sµ'lman alt sjiilv fä avgöra
vad. var och hur han ska spela. Men
buskspdel med kamralcmm sr|¢| pä
dansgolva och upplrädandcl Pa scenen
stuller spelmannen inför kravet all anpassa sill spel till dc olika miljöcma. I

,

.

busken kanske inte kraven ur så höga,
men framför publiken råder en regel:
Det gäller inte att vara bäst men det
Ulkralltid attgörasittbiista!Vi måste
alla ta vän ansvar för au stämman skall
kännas meningsfull.
Höjdpunkten på scenprogrammcl
lyckerde flesta ur allspékl. Det är ju en
n)anifeslalion,eltslyrkebcsked.nursamlliga spelman tillsammans spelarde allra
vanligasw låtarna, som alla åtminstone
kan någorlunda. Och visst ärdet mäktigt
all höra en låt nuraila drar ål samma håll
och kUnner lika. En bra stan på stämman
ur fömsuttningen för en bra fortsättning
och allspclel åren mycket viktig dd som
inte får slarvas bon. Här ur kvalitetskravet lika högt som för resten av scenprogrammet.
Menallspclel kan integencM&as utan
en allspelsledare. Vi vet alla all ju fler vi
ur som spelar. desto svårare är det all få
en gemensam profil på låtarna. Någon

måste la bdUlet! Här är det återigen stor
spridning på spelledarnas förmåga all genomföra ett allspcl. En skock spelglada
kvinnor och mun ur en bångstyrig skara
som kräver lite fast hand. Allspelet kan
kanske lite elakt sägas vara eutillfällc när
en större grupp människor samlas på
samma slälle och nästan spelarsamma låt
nästan samtidigt. Så ur det förstås inte
men i-bland låter det så.
Detborde vara varje arrangörs Klär
tesak att hållasig med en egen allspelsledare.
På den sista tiden har undertecknad
blivit anlitad vid flera stämmor som allspelsledare. Det är naturligtvis mycket
hedrande, men samtidigt ur det ett svaghclslecken för spelmansrömlscn all inte
fler vill la chansen.
Nu ärdelintc bara ledarna som behöver
lite träning. Allspelmännen måste också
få en inblick ivad deras roll ur när de står
på scenen, och hur man som spelman kan
hjälpa till alt göra allspclcl till den musikaliska höjdpunkten under dagen.

Spdmansförbundct vill gärna hjälpa
till att höja nivån på våra stämmor yller
ligare och tyckerdet är lämpligt all börja
med allspelet. Undcr vintern kommer vi
all genomföra en kurs för allspclskdaru
och allspelmän.
Vi uppmanar härmed alla
stämmoarrangönr att till kursen
sända en blivande, eller nuvarande,
spelledare för lite nyttig och stimulerande övningi att leda ett allspel, där
vi ska lära av varandra och diskutera
hur vi bäst får bukt med den ystra
fbcken framför m.
Vi inbjuder också alla hugna spelmän
som vill lura sig fler allspclslålar till
kursen. Vi måste ju ha mycket spelmun
så det blir ett ordcntligl allspel.
lnfomationomkurscn linnshärnedan.

Välkomna!
Ulf Lundgmi

Södermanlands spelmansförbund inbjuder till

Kurs för
Allspelsledare
och
Allspelmän
Lördag 31 januari 1999 klockan 09.00 - 17.00
Plats meddelas senare beroende på anlalcl anmälda

Allspelsledare

Tdning i all leda en större grupp spelmän. Uppträdande på scen, kroppsspråk."dirigering", kommunikation

Allspelmän
Träning på nya allspelslåtar ur kommandcAllspclshåftc nr 2

Pris
Allspelsledarkursen: 300:-/Allspelskursen: 100:Lunch ingår ej i priset

Anmälan
sker till Ulf Lundgrwi, Kyrkogårdsvägen 4, 152 40 södenäjje eller tel 08-550 864 64 senast 20 decembeR
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Vildmarkens farlighet
En skog kan man uppleva Qå ytterligt olika sätt. Den ena yuerhghctcn
är att vanekål skogen och spekulera
över virkespriserna. den andra alt
uppleva skogens djupa mystik.Träden "mumlar som beduiner i bönetimmen" (Aspenstr'öm). Dc ur äldre
un människorna, dc har sina rötter
långt nere i jorden, och de bur på
djupa hcmlighelcr. Man kan, som
Harry Maninsson, lungta till barndomens skog och dess "lingonfjärran" därinne, man kan som romantikerna i skogen höra naturens
själ, hur allt suckarefler sin förlossning:" Hördu vinden ? Susande han
svUvur/mellan lundenshögapoppelkronor. Hör du? Växande hans
suckar lala... " (Slagnclius).
För tvåhundra år sedan hade den
tankesimning som vi kallar "romantiken" fått stor béYddsc i kullurliveL Man kan beskriva den som
en reaktion mol dyrkan av del praktiska förnuftet; romantikens företrädare varlrUtta på den materialistiska
förnumstigheten och betoningen av
nyttan.
dc
hade
sett
utvecklingsoptimismen haverera i
polilisklkaos.dehade setlden tidiga
industrialismens rovdrih på naturen, och vissa av dem närmade sig
gärna den motsalta yuerligheten:
religiös vördnad Rjrnaturen. Sådana
känslor var väl inte nya. men nu
kunde man komma med mycket spekulaliva,och på filosofcrsom Platon,
Plolinos och Girdano Bruno grundade, förklaringar till sin innerliga
dyrkan: naturen genomströmmas av
världsjälen, Venus Urania, som i sin
saliga åskådning av de eviga och
ofUrgUngliga idéerna objektiverar
dem i naturen. som. ehuru ofullkomlig,Undock avspeglaridévärldcn
ochdärt3rhos betraktaren väckeren
vemodsfull längtan till den salighet
dur människoanden har sill rätta
hemvist. UngcfUr så kan det låta.
Fulltså teoretisk behöver man emellertid inte vara för all uppleva de
hcmlighclcr naturen innesluter:
"De varmyckettalom rå, skogsrå,
tomirå och andm", berättade den
gamle Erik Eriksson på 1930-lalel
för ImbcW Nordin-Grip (Tro och
sägen i Stora Malm). "De va mycke
skrå di hadeRh'se/: Nupåstårdi att
kristendomen hakonlnliinmrnlycke,
så nu å de slut nia de dan"
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Skogsrån, vättarna, varulven,
micken levde i fantasin, och dårad
eller be®ta8en kunde man bli, del
visste man.
Ett känt litterärt exempel på
naturväsendens farlighetärden gamla
balladen om herr Olov och älvorna:
"Herr Olov riderjfdr beige //inner
en dans med älvei: '°
"Där dansar älv och älvemåg l
alvkungens dotter med utslaget hår "
Älvkungcns dotter räcker fram sin
hand och säger: "Kom hit. herr Olov,
och tråd dansen med mig!" Men herr
Olov vill inte. Han är rådd för all bli
för evigt snärjd i älvornas gam. Han
kastaromkring sin häst och flyr. följd
av älvkungens dotters förbannelser...
Visor av den här typen överlevde
lungei folklig tradition och kunde bli
mönsterbildande fur den lärda diktningen under romantiken.då intresset
för både medeltiden och den folkliga
kulturen var ston. Gocthes berömda
Erlkönig, som ingår i ett drama från
1782, är ett exempel, välkänt särskilt
i Schuberts om möjligt ännu mer berömda musiktolkning. (Ordet
"Erlkönig" som bctydcr"älvkungen".
lir översällningslån från danskan.)
Dikten häri sin lurså många cftcrföljam all man torde kunna lala om ett
"Erlkönigmotiv" i litleraluren. I den
Schuben-Goclhcska balladen skildras hur en man rider genom nallen på
väg hem till sin gård, och i famnen
håller han sill sjuka barn, en gosse
som har fcberoch yraroch tycker sig
se Ulvkungcn själv med krona och
släp. "Detäringen älvkung", försöker
fadern lugna, "del ärbara ett dimstråk
som du ser". Men barnet hur Ulvkungcn lala: "Kika barn. kom och 1Ulj
mig". och han berättar om allt under
bart som finns där i hans rike - om
blommorna på stranden, om döttrarna
som dansar om nallen, om älvdrottningen i gQlenc dräkt. Och fadern försöker återkalla sitt barn till
vcrklighcten: det är inte älvorna utan
baradcgamlagråpihradcn,dct ärinlc
a|vkunSens röst utan bara vinden som
viskar l dc torra löven. Men rtjstcn
som gossen hör blir alltmer pockande
och hotande: "Du lockar mig, och
Rjljerdu inlcmecl.så ruvarjagboridig
med våld!"
Man måste suga att det hela speglas
musikaliskt på ett mästerligt varierat
Säll: musiken och sånpn Iålcr oss
höra ulvkungcns tUrfunskt lockande,

men samtidig hotfulla röst. barnets
Ungstiga jämmer. faderns lugnande
tal. den vilda ritten. Denna stannartill
slut: de har änlligcn nått hemmet men barnet är dött. och naturens farliga makter har segrat.
(Erlkönigmolivct kan man nog hitta
också i modem diktning. Man kan ju
(a Pur Lagerkvists ofö®ömliga novell Far och jag som ett exempel:
Förmiddagens vandring längsjämvägen Urlrygg vid faderns hand - fadern
är järnvägare och kan lågtiderna och
känner lokförarna. Men vandringen
hem på natten ärhemsk: mörkrclsom
man andas in, det svarta. gåu'ulla,
cldspruiandc tåget som rusar förbi.
Dess likblckc förare är kanske döden
sjUlv...)
När Erik Gustaf Gcijcr skrev. och
för sång och klaver tonsalte. Den lille
ko|aWossen, med omkvädet "del ärså
mörkt, |ånSl bon i skogen". var han
anlag|i?en inte opåverkad av vare sig
Erlkönig eller dc medeltida ballader.
som han ju själv så Ililigt samlade och
gav ut. Dikten berättar om en liten
gosse. som springer genom skogen
"med mal och drick" till sin fal Fadern är nämligen kolam. Pojken ur
karsk och glad, men alllcl°lcrsom
skymningen faller drar han sig till
minnes alla de hemska historier han
hon om vilddjurcn, lrollcn och skogsrån:
"det tassåk det braskar över sten
och stock l och nullena träda på heden. "
Och så ser han dem:
"Ack, Gud, där är ett, det är två -i
sitt garn
demig ta -se, /H(rgr(lnn(l(lesvinga!
De vinka - Gud trösta mig, Jimigu
barn!
Har gallerfOr livet (iii springa "
Men han når vulbehållen fram, och
fadern lröslardcn uppskrumdagosscn
med de ord som blivit bevingade:
"Min son! Jag satt här månget årl
och ar med Guds hjälp välbehållen.
Den rätt kan läsa sitt Fader vår l
han rådes varkenfm eller tmllen. °'
"Ridum, ridum och rckum yl'ir
sandinn" - så börjar en isllindsk dikt
som blivit välkänd, bl. a. lack vare sin
ytterst örhungiga melodi, komponerad av Sigvaldi S Kaldalöns. Visan är
inte särskilt gammal men tycks kunna
ge associationer till hcmlighcMull
medeltid - under medcllidsvcckan i
Visby kunde man höra den spelas här

ochdär.Texten bemaromen skräckfylld fUrd genom en ödemark. där
både verkliga och övernaturliga faror
hotar. Den anknyter därmed till både
den medeltida balladen och del romantiska Erlkönignotivct.
Dikten är skriven av Grimur
Thomscn. som 1820 föddes på kungsgården BcssastadirulanförReykjavk.
Efter studier i Danmark. 7Yskland,
England och Frankrike tjänsl&jorde
han som dansk diplomat. l övrigt var
han verksam som Uversältare (från
grekiska!)jUrfauam,mdaktörehlittcralurkritikcr (en av dc första som
skrev berUmmande om H. C. Andersen). Han var intcmationcllt orienterad och skandinaviskt, men samtidigt
älskade han den isländska kulturen
och villåtcrvändalillsin födelsebygd.
Durförköptehan Bessasladiroch blev
bonde och betydande politiker och
kullurpcrsonlighcl isill hemland. Han
dog 1896.
Innchållcl i den populära dikten,
som cgcntligcn hclerÅ Sprengisandi,
är delta:
Låt oss rida och jaga fram över
sanden. Solen går ner bakom fjället
(Åmarfdl="Ömljället"). Här slrUvar
många orena andar omkring. och det
är bäst att spana vaksamt över
isviddema. Må gud leda hästens steg,
för den sista etappen blir lång och
dryg.
Tyst! JJSl! Ute i markerna ljulcren
räv, som vill väta sin torra gom i blod

- eller är del någon som hojtar - en
egendomligtgrov kårkust? Kanskcär
del de fredlösa ute i Iavamarkema
("hraun") som driver samman får i
lönndom.
Rid! Rid! Jaga över sanden! Skymningen sänker sig över (jällcl (den
stora
"axelbreda"
vulkanen
Hcrdubrcid). Älvdrouningcn betslar
sin gångare-delärinle goltatt komma
ihcnnes väg. Min bästa häst skullejag
ge för att ha kommit ned i beby¶gda
trakter ("ofan i Kidagil" -"Kilhngklyftan".
"Ofan"
betyder
"uppifrån"="ncd"!!).

Dikten är slutrimmad och inrimmad med regelrutt insatt allillcralion
och assonans. Orden ärpocliska,och
hästen (isl. "hest") kallas här "drösull". "gand" och "klår".
Storskog finns inte på Island. men
del finns ödemark. och i den rika
bcrätlarlradilioncn är den befolkad
med många. både onda och goda.
väsen, som ger liv åt en slorslagel
skön. men ibland illvil1@ nalun
Bernt Olsson

Å Sprengisandi
Riöum, riöum og rekum yfir sandinn,
rennur sOl å bak viö Amarfell.
Hér å reiki er margur öhreinn andinn,
Ur Pvi fer aO skygga å jökulsvell.
Drottinn leiöi drösulinn minn.
drjUgur veröur siöasti åfanginn.
Pei, Pei, Pei, Pei. Paut i holti töfa,
Purran vill hUn blööi veta göm,
eöa lika einver var aO hOa
undarlega digrum karlaröm.
IJtilegumenn i Ödåöahraun
eru kannski aO smala fé å laun.
Riöum, riöum, rekum yfir sandinn,
rökkriö er aO siga å Heröubreiö.
Ålfadrottning er aå beisla gandinn.
ekki er gott aå veröa å hennar leiö.
Vansta klårinn vildi ég gefa til
aO vem kominn ofan i Kiöagil.

j
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RESERVERA
Lördagen den 20 mars i din almanacka!
Då ärdet nänmgenårsmöteiSöderman|andsSpelman+rörbund.
Kallelse som vanligt i 1999 års första Sörmlandsläten.
Il

Sörmländska kalas
Nu är del bevisat igen: Visst Iyckcr
daµns barn om all dansa. Och om danscn ifråga exempgivis råkar vara en cngd$kadämpardelmgalundaen|uk|,lm)cn
Euddinitivl&vis pådettahar jc\crcrj(s
av projckwl Sörmländska Kalas son)
under hösten bedrivits i samarbclc mdlanSörmlands Musik &Teateroch Somlands Museum.
UngdUr 400 sörmländska 1)jii) l .inkurserna 4 - 6 har nåtts av Satsninµ'n.
Syhel har varit all ge dagen" ung en
malislisk bildav s¢jrmländska|[.|(l|(|(mcr
ochavslulninµn ulgord¢spå'jr|c ·kol.i
av ett kalas med fönuring, lekar, musik.
dans och sång. Dansped'w'u""·'
Andreas Berchlold och Petra Molin har

instruerat ungdomarna i folklig dans och
spylmännen Leifjohansson, pur Furåoch
Niclas Roswall har Nvjral Ndel ljudliga
inslaµ'1.
ldCgviirc har\ar|lmlls|kr¢da808 Stina
Eriksson som också medverkat nur
eleverna på |ck|lo|)$|l(j laucninblickihur
del kunde b!:l |j|| p.i cll M)rln|andskt kalas
|()1 s,idir |(X) jr bC,j,lIL

och k,l|.ls blev det P.1 rikligl. l varje
rkcda hjr i).|ii)|iEc|) en rcjall knytkalas
.Il slulat projcklcl Fi)rnl()(l|igen har det
Ici.i15 l µinl.i g'inmor l ·,illan skådad
(m1|,1(1|1lnE ||||o| dcss.i cm'nemang - hur
skulle annars cjc\crn.j kunnat komma i
huvudduk och |||}|L)rk|il(jc. hängsdbyxor
och 1).151,1 µim1a |"||)skµ)|l,||)?

Alllnog. l marinljusens sken bars malen, bullama och kakorna in medan spelmännen brast ut i en skunklåt. När malintagelså småningom började gå allt trugaru var del dags all gissa gåtor innan
dansen vidtog.
En olrolig dansglädje har utvecklats
hos dc nära 400 barn som nåddes av
Sörmländska Kalas. Del värmde saken
drivkrafterna bakom projektet all se
mellanstadiebarnen göra fri tur i engelska frånTrusa, Iolallobekymmde om del
faktum all de just var invecklade i en
dansimpmvisalion.
lhöslcns omgång av Sörmländska Kalas har skolornai Lama, Slagsla. Svalsta,
B¢Wshammar. Tystberµ och Björkvik
dellagil. Och till våren utlovas nya kalas.
Hem cKjj |C1.1 i µ'l'"ll)|llc)|l|,|.

.'\1'/1(' /.incl

KOM IHÅG!
Den 6 februari 19')') lir det som vanlhtt
(;NESTAS'I'ÄMMAN på Elektron i Gnesta.
Kurser, scenprogram, visstuga dans, ln.n).
Gott om parkeringsplatser. nära till pendelti'ip.
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Upplysningar: Pär och Marianne Furii 0158-12628 och Ingemar Sk()dlln(lj)8-55(µ)732()

Ett hjärtligt tack
för al] uppvaktning i samband med min 70-årsdag
Henry Sjöberg
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Jubilaren Hemy SJöbe* straxfmfödelseda8skalaset. Han dansar med Christina Fmhm
som alltså/ick vara både danspartner och Slå för musiken.
(Fotot tillhör Christina Fiohm och är taget 1970på DanshögskolarU

MARKNADSTIDNING

B

SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND
Redaktionsadress: c/O Nils Häggbom
Blidvägen 6, 137 57 Västerhaninge
Svenska Låtar, Södermanland
Vår landskapseld av det klassiska storverket. 207
uppteckningar. Faksimil av orginalutgåvan från 1935
Pris SO:A G Rosenberg, 420 Svenska Danspolskor
från Södermanland och andra landskap. Faksimil
efter utgåvor från 1876-1882
Pris 60:Sörmländska visor del I, Il, III
Visor för praktiskt bruk från den sörmländska traditionen. Ett 30-tal visor i varje del.
Pris 20:-/styck, kassetter 50:-/ styck
A P Andersson
75 låtar och visor från Södermanland och Närke
upptecknade 1880 av skolläraren i Västra Vingåker,
August Petter Andersson.
Pris 60:-

Morfars fars dansmusik
Berättelser och beskrivningar om den äldre
generationens dansnöjen och spelmän och hur traditionen lever idag.
Pris 25:August Lindblom
97 låtar ur två spelmansböcker från 1836 och 1856
samt historik om den legendariske storspelmannen.
Pris SO:Sörmländska allspelslåtar
Norhäfte samt kassett med gamla och nya allspelslåtar från vårt landskap.
Pris 40:Visor & versar
Av Anders Björklund och Gunnar Nordlinder, 87
Sjömansvisor från alla de sju haven.
Pris 50:-

August Karlssons låtar
1 den sköna Vingåkersbygden, kassett
49 låtar från södra Uppland och norra Sörmland som Folkmusik från Vingåker med Simmings, Anita
August Karlsson spelade dem.
Hedlund och Christina Frohm.
Pris 50:Pris SO:50 Sörmlandslåtar för två fioler
Utgiven till minne av OlofAndersson. Arrangerade
av Olof Andersson
Pris SO:-

Välkommen till världen, kassett
Visor och ramsor för små och stora barn från den
sörmländska traditionen, med våra bästa vissångare.
Pris SO:-

Sörmlandslättar
av C G Axelsson, Flodafors. Utgiven 1960. Egna
kompositioner.
Pris SO:-

Mina 80 år som spelman 1916-1996,
Axel Andersson minnesbok.
Pris 160:-

Folkmusik från norra Södermanland,
K P Leff]er. Faksimil efter utgåvor från 1899-1900.
Pris 75:-

Kalsonger blå
och andra visor från Gnesta
Pris 60 kr

Beställ hem våra böcker, noter och kassetter så här:
Ring din beställning till Torsten Gau, tel. 016 - 42 00 70 eller skriv till honom på adress
Mestavägen IA, 632 33 Eskilstuna, så får du ett paket med faktura på posten. Porto tillkommer.

